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ZRBS/74/2016        Warszawa, dnia 07.10.2016 r. 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego 

Szanowni Państwo,  

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka realizując swoją statutową 

działalność zwraca się do banków spółdzielczych z ofertą przeprowadzenia szkoleń w zakresie analizy 

finansowej. 

Harmonogram szkoleń: 

 
Temat szkolenia: 

Szkolenie: „Analiza finansowa w określaniu zdolności kredytowej oraz ujawnianiu zagrożeń 
związanych z występowaniem ryzyka kredytowego w banku” poprowadzą biegli rewidenci Związku 
Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im F. Stefczyka.  
 

Program szkolenia: 

Blok I 
1. Rachunkowość dla analityków 

 
Blok II 

2. Elementy analizy finansowej – zagadnienia wstępne  
a. Co to jest analiza finansowa, 
b. Elementy składowe sprawozdania finansowego i jego treść informacyjna, 

 bilans, analiza majątkowa – co można wyczytać z bilansu, na co zwrócić uwagę, 

 rachunek zysków i strat  - jakie są główne rodzaje przychodów i kosztów i skąd 
biorą się zyski, 

 przepływ środków pieniężnych, skąd bierze się gotówka w firmie, 

 zestawienie zmian w kapitałach własnych, 
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 informacja dodatkowa, 

 sprawozdanie z działalności zarządu, 
2.3. Analiza wskaźnikowa  - zasady konstrukcji wskaźników finansowych, rodzaje 

wskaźników wykorzystywanych w analizie sprawozdania finansowych: 

 wskaźniki płynności – najczęściej używane narzędzia do oceny zdolności 
regulowania zobowiązań, ich wartości optymalnej, sposoby poprawiania 
płynności, 

 wskaźniki zadłużenia – poziom optymalnego zadłużenia, 

 wskaźniki rentowności – wpływ czynników jednorazowych na „fałszowanie” 
faktycznego poziomu zyskowności, najczęściej spotykane metody wpływające na 
wielkość wskaźników, 

 wskaźniki aktywności.  
 

Blok III 
3. Przegląd i klasyfikacji ekspozycji kredytowych, monitoring 

3.1. Analiza przedsiębiorstw – w trosce o zachowanie jakości aktywów, 

 minimalizacja ryzyka kredytowego,  

 udokumentowanie zdolności kredytowej na dzień monitoringu /wyceny, 
sprawozdania finansowe, opinia i raport biegłego/ 

 miary ilościowe i jakościowe, 

 weryfikacja przez biegłego rewidenta. 
3.2. W zależności od formy własności firmy, rodzaju branży, jej wielkości i rodzaju 

prowadzonej działalności – zróżnicowane narzędzia oceny zdolności kredytowej.  
3.3. Analiza finansowa przedsiębiorstw, a bieżące monitorowanie ekspozycji 

kredytowych. 
 

Blok IV 
4. Sprawozdanie finansowe – czynniki ryzyka zniekształcenia SF 

4.1. Dane sektorowe i branżowe. 
- różnice sektorowe w analizie 

4.2. Analiza finansowa – czynniki ryzyka /jakość danych wejściowych/. 
- zniekształcenie SF /błąd i oszustwo 
- oszukańcza sprawozdawczość /systematyka zgodnie z KSRF 240/ 

4.3. Zapasy /inwentaryzacja / - wpływ wartości na wynik finansowy. 
4.4. Rozrachunki /wiekowanie zobowiązań i należności/ - tworzenie odpisów 

aktualizujących.  
4.5. Przepływy kapitałowe (pożyczki i pobrania) i ich prezentacja w bilansie. 
4.6. Dane szacunkowe i ich wpływ na wynik. 
4.7. Ciągłość prezentacji. 
4.8. Studium przypadków /prezentacja uproszczonych danych finansowych/. 

 
Blok V 

5. Zagrożenie kontynuacji działalności 
5.1. Znaczenie zdolności do kontynuacji działalności. 
5.2. Zagrożenie kontynuacji działalności  
5.3. Symptomy zagrożenia kontynuacji działalności – specyfikacja za KRSF 570 
5.4. Przewidywanie sytuacji finansowej /prognozowanie, modelowanie danych/ 

5.5. Studium przypadków 
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Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi: 800 zł + 23% VAT.   
Cena szkolenia obejmuje: koszty obiadów(I i II dzień), przerw kawowych i kolacji (I dzień).  
Koszty podróży i noclegu pokrywane są przez Bank delegujący. 
 

Miejsca szkoleń: 

Bydgoszcz: Hotel BRDA, ul. Dworcowa 94, 85-010 Bydgoszcz;  

Kraków: miejsce szkolenia zostanie podane w terminie późniejszym;  

Warszawa: Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa; 

Lublin: Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 9, 20-043 Lublin;  

Rzeszów: ul. płk Leopolda Lisa Kuli 16, 35-025 Rzeszów; 

Wrocław: Hotel Vega, ul. Grabiszyńska 251, Wrocław; 

Olsztyn: sala konferencyjna BPS, sala 101, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 32. 

 

Zgłoszenia: 

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń (faksem, e-mail lub przez stronę internetową: 

www.zrbs@wp.pl – zakładka usługi- szkolenia) na poszczególne adresy, adekwatnie do miejsca 

szkolenia: 

 

 Wrocław – Tel.: 698 635 057, email: wroclaw@zrbs.pl 

 Kraków - Tel.: 668 208 447, email: romanska@zrbs.pl  

 Bydgoszcz - Tel/fax.: 52 323 52 52, email: zwrewb@wp.pl  

 Warszawa - Tel/fax: 22 629 52 65, email: glogowska@zrbs.pl 

 Olsztyn - Tel/fax: 89 521 81 25, email: zrbs.olsztyn@poczta.internetdsl.pl  

 Lublin- Tel.: 698 635 087, email: a_korzeniowski@wp.pl   

 Rzeszów - Tel.: 698 635 083, email: stefanchudy@onet.eu  

W załączeniu: Karta zgłoszenia 

 

 

SERDECZNIE ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU 

 

 

Z poważaniem  

Prezes Zarządu 

/-/ Piotr Huzior  

 

 

 

 

http://www.zrbs@wp.pl/
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Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu 
z zakresu analizy finansowej 

Nazwa i adres  
Banku Spółdzielczego 

Nazwa Banku: 

………………………………………………………………. 
 
Ulica: 

………………………………………………………………. 
 
Poczta: 

………………………………………………………………. 
 
NIP: …………………………………………………………. 

Telefon  

Faks  

Email  

 

Harmonogram szkoleń:  
 

 

Zgłaszamy udział następujących osób: 

L.p. Nazwisko i imię uczestnika 

Nocleg 
tak/nie 

ilość osób w 
pokoju /1, 2/ 

   

   

 

Delegatury 
(proszę zakreślić wybraną) 

Temat: „Analiza finansowa w określaniu zdolności kredytowej 
oraz ujawnianiu zagrożeń związanych z występowaniem 

ryzyka kredytowego w banku”.  

□Wrocław 
3-4 listopada 2016 

□Kraków 
14-15 listopada 2016 

□Lublin 
21-22 listopada 2016 

□Warszawa  
23-24 listopada 2016 

□Bydgoszcz 
28-29 listopada 2016 

□Olsztyn   
30 listopada- 01 grudnia 2016 

□Rzeszów 
07-08 grudnia 2016 


